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UCHWAŁA NR XXVI/188/17
RADY GMINY ŻARY
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żary, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 133 ust. 2 – 3 oraz ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017.59), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żary:
1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Żary, poza obwodem wybranej szkoły – 5 pkt;
2) zamieszkanie kandydata poza gminą Żary – 1 pkt;
3) rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w wybranej
szkole – 2 pkt;
4) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 1 pkt 1- 5 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego odpowiednio o:
- miejscu zamieszkaniu kandydata,
- rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym
w wybranej szkole,
- wielodzietności rodziny kandydata,
- samotnym wychowywaniu kandydata,
2) w zakresie § 1 pkt 6 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze
zm.).
2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun
prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kasprów

Urzędowym

